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OVER HET

KOPVOCHTBIJ VLINDERS
die zich ontpoppen.

DOOR

P. HA.VERHORST.

Het is bekend , dat vele Noctuidae bij de ontpopping aan den

kop een vocht afscheiden , dat den coconwand tegenover den kop

week maakt en daardoor den vlinder het banen van een uitweg

vergemakkelijkt. Het aantal opzettelijke onderzoekingen omtrent

dit verschijnsel blijkt niet zeer groot te zijn. ik wenschte hieronder

eenige mijner waarnemingen op dit gebied mele te deelen. Dat

het aantal dier waarnemingen niet grooter is ligt o. a. aan de

moeilijkheid, om hel snel verloopende onlpoppingsproces op het

geschikte oogenblik bij te wonen, terwijl bovendien vele der uit

de spinsels genomen poppen
, waarmede men experimenteeren moet,

niet eens den vlinder geven , maar reeds vóór de ontpopping te

gronde gaan.

In zijn werk «de^ederlandsche Insecten» deelt de heer Ondemans

een tweetal feiten mede, die op het bovengenoemde verschijnsel

betrekking hebben. Hij teeken t in de eerste plaats aan, dat hij in

het Journ. der Royal Mier. Soc. 1895 vermeld heeft gevonden, dat

de vlinder van Bicranura vinnla L , om het harde spinsel te ver-

wecken
, uit de mouddeelen eene vloeistof afzondert, die kaliloog

bevat. En in de tweede plaats wordt door hem vermeld , dat hij

zelf eens bij eene Cucullia waarnam, dat de pas uitgekomene imago

een droppeltje kristalheldei' vocht voor op den kop droeg.
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Ten einde nu omtrent den aard van dit kopvocht ook bij andere

vlinders iets naders te weten te komen, bevestigde ik de uit de

spinsels genomen poppen van enkele soorten zoodanig, dat de uit-

komende imago met den kop zou sloot en tegen eene strook papier

—voor het eene deel der poppen rood lakmoespapier ten einde

eventueel eene alkalische x'eactie te kunnen constateeren, voor het

andere deel van de poppen der zelfde soort blauw lakmoespapier

om eene zure reactie te kunnen waarnemen. Natuurlijk moest bij

eene eventueele zure reactie in aanmerking worden genomen, dat

deze ook door het meconium van den uitkomenden vlinder kon

zijn ontstaan. Gelijk te verwachten was, leverde dit onderzoek

voor slechts een gering aantal imagines de gewenschte aanwijzing

op. Want behalve dat de meeste der zich ontpoppende dieren niet

met de juiste, vochtige plaats aan den kop tegen de papierstrook

zullen hebben gestooten, zal in de meeste gevallen het kopvocht

ook pas Ie voorschijn zijn gekomen, nudai de imago zich grooten-

deels van de pophuid had bevrijd. Voor twee soorten echter ver-

kreeg ik een gunstig resultaat. Bij Ili/lophUa prasiaana L. n 1.

vond ik na de ontpopping het roode lakmoespapier geteekend met

eene viij groote, blauwe vlak, zoodat de vloeistof hier dus, evenals

bij Duranury vauuli/ L., van alkalischen a'ìrd bleek te zijn, terwijl

bij CuciiUia scrophulariae Esp. het vocht op het roode papier niet

blauw en op het blauwe niet rood had gereageerd, maar zich

tegenover beide kleuren als eene neutrale vloeistof had gedragen.

Het kopvocht blijkt derhalve bij verschillende vlindersoorten niet

van dezelfde samenstelling te zijn.

Een verder onderzoek had plaats met uit de spinsels genomen

poppen van het genus CiicHllia [Cue. scrophulariae Esp. en Cue.

verbascl L), welk genus zich, gelijk bekend is, onderscheidt door

een cocon van buitengewone wanddikte. Bij een paar voor mij

liggende spinsels van Cue. verbascl L. bedraagt die b. v. ± 4

mM. De cocon bestaat uit aarde- of zanddeeltjes, door spindraad

stevig verbonden, en is aan de binnmzijde bekleed met eene taaie,

dunne laag, die weinig zand of aarde bevat, doch bijna onkel uit

spinstof bestaat. In tegenstelling met vele andere stevige spinsels,
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vertoont de wand van den cocon tegenover het kopeinde der pop

geene opene of zwak besponnen plaats om den vlinder het uit-

breken aldaar Ie vergemakkelijken. Droog geworden, is de cocon

zóó vast, dat het voor de imago niet mogelijk schijnt, zich door

den mand heen een uitweg te banen, tenzij het kopvocht daarbij

goede diensten bewijst.

Ik wilde vooreerst die diensten nog wat nader leeren kennen

en wenschte verdei" ook de juiste plaats waar te nemen, waar hel

kopvocht te voorschijn wordt gebracht. Noodig was natuurlijk

hiervoor den vlinder te betrappen juisi op het oogenblik, dat hij

het pophulsel verbrak. En dit mocht mij dan ook een paar malen

gelukken, waardoor ik het ontpoppingsproces in zijn geheel waar-

nemen kon.

In de eerste plaats controleerde ik daarbij de neutrale werking

van het kopvocht op lakmoespapier.

In de tweede plaats nam ik waar, dat het kopvocht zich niet

vertoonde, voordat de vlinder zich geheel van de pophuid bevrijd

had. Zeer merkwaardig was de wijze, waarop de Cue. scrophularlae

zich vervolgens gedioeg. Het dier bleef n.l. na het afwerpen der

pophuid, eenigen tijd onbeweeglijk, als dood vóór het ledige hulsel

liggen. En terwijl het daar stil lag, zag men langzaam het vocht

verschijnen, totdat zich, gelijk reeds door den heer Oudemans was

waargenomen, vóór op den kop een droppel glashelder vocht had

ontwikkeld. De Cue verhascl L. weid onmiddellijk na het uitko-

men door mij gestooi-d. De vlinder liep over een kleinen afstand,

tot aan den wand der doos, waarin hij zich bevond, bleef daar

stil zitten en begon toen dadelijk het vocht aan den kop voort te

brengen. De lange zuiger werd daarbij, waarschijnlijk onder den

druk van het uitdrijven, ontrold, totdat hij den U-vorm had ver-

kregen. De hoeveelheid uitgedreven vocht had de grootte eener

kleine erwt. Eerst na de volledige ontwikkeling van het vocht

kwamen de dieren in sterke en langduiige actie, waarop weder

een stilzitten en de opdrijving der vleugels volgde.

De beteekenis van dit proces konjt mij voor de volgende te zijn.

Actie vóór of tijdens de afscheiding van het vocht zal den vlinder
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geen baat brengen of het kopvocht nutteloos over den binnenwand

van den cocon verspreiden. Zit of ligt de vlinder stil, dan zal

daarentegen, en dan alleen, het langzaam opwellende vocht opeen

enkel punt van den coconwand indringen En pas daarna zullen

door den vlinder met goed gevolg krachtige bewegingen kunnen

woi'den aangewend, om den coconwand op de bevochtigde en daar-

door verweekte plaats te doorbreken.

Ten slotte heb ik beproefd nog de juiste plaats te vinden, waar

het kopvocht te voorschijn komt. In de aanteekening omtrent

Dier. vïnula L. , hierboven vermeld, wordt gezegd « uit de mond-

deelen.» Deze aanwijzing schijnt vrij vaag. De heer Oudemans

deelde in de tweede aanteekening mede, zelf bij eerie Cumdlia een

droppel voor op den kop te hebben gezien. Dit is inderdaad de

juiste plaats. Ik zoog n.l. met behulp van een strookje vloeipapier

het te voorschijn komende vocht herhaaldelijk weg. Daardoor kon

ik nauwkeuiiger waarnemen , waar het bleef opwellen, en dit ge-

schiedde vóór op den kop, juist aan de inplanting van den zuiger.

Eene klier is hier niet aanwezig. Ik waag de volgende veronder-

stelling.

Gelijk bebend is, zijn de beide zuigerhelften overal door haakjes

en plaatjes nauw aan elkander verbonden, behalve bovenaan bij de

inplanting, waar eene driehoekige gaping is , die door de epipharynx

wordt gesloten. Deze epipharynx zal nu onmiddellijk na de af-

werping der pophuid nog week of minder goed sluitend zijn en

dientengevolge voor een vochtaandrang van binnen uit gemakkelijk

wijken. En het kopvocht vindt dan langs dezen weg de gelegenheid

om te voorschijn te komen. Het zou dan toch door de monddeelen

naar buiten komen en wellicht door eene speekselklier geleverd

worden.

Rotterdam, Augustus 1904.


